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Nieuwe vrijwilliger
Onze snoeiploeg, die de vlinderstruiken en fruitbomen in het Bultpark bijhoudt, is uitgebreid met een vrijwilliger: Gerrit
Smits, inderdaad van het Tuincentrum Smits (en later Intratuin aan de Palazzo). De snoeiploeg: Tom Wanner, Gerrit
de Noord, Johan IJsselmuiden en Gerrit Smits, nam eind april de jubileumbomen onder handen en het resultaat mag
gezien worden. Ook werden er wat vlinderstruiken bijgeplant. Gerrit: we zijn blij met je!

Vruchtbomen
De meeste fruitbomen zijn rond deze tijd wel uitgebloeid. Op zich jammer: het is genieten van alle bloesem in het
Bultpark. Wanneer je goed kijkt zie je volop kleine vruchtjes aan de takken zitten. Je kunt misschien nog niet zien wat
het wordt, maar dat is een kwestie van tijd. Die kleine vruchtjes laten zien dat de bevruchting (waarbij een mannelijke
stuifmeelkorrel versmelt met een vrouwelijke eicel), vaak door bijen, hommels en andere insecten, geslaagd is. De
dagen dat het mooi, zacht weer was werd er volop op de bloemen gevlogen. Dat belooft wat voor de zomer en herfst!

Bijenweitjes
Net als in 2016 is er ook in 2017 weer een aantal bijenweitjes ingezaaid met een
bloemenmengsel dat onweerstaanbaar is voor bijen, vlinders en andere vliegende
insecten. De gemeente (Jacob Adriaanse en Ed Seunnenga) liet de grondbewerking
uitvoeren (door Rudy van de fa. Schlepers). Het geld voor de zaden kwam, via
Landschapsbeheer Flevoland, van de Postcode Loterij. Gerrit de Noord en Tom
Wanner verzorgden het zaaiwerk.

Natuurinformatiepunt (NIP)
Op dit moment (begin mei) wordt de laatste hand gelegd aan vier informatieborden waarop van alles te lezen is over
dieren en (eetbare) planten in het Bultpark. Het Natuurinformatiepunt (NIP) komt te staan aan de achterkant van
school De Kring, vlakbij de afslag naar de Ruiltuin. Het is de bedoeling dat ook deze nieuwsbrief er opgeplakt en, je
weet maar nooit, gelezen gaat worden.
TIP - Frans van der Stoep schreef een fantastisch verhaal over de vogels in het Bultpark. Kijk op onze site:
www.bultparklelystad.nl

Eend
In het Bultpark zwemmen volop eenden. Geen wonder, ze worden vaak gevoerd en dat
‘bindt’ eenden aan zo’n plek. Waarom zou je op zoek gaan als het voer je, letterlijk,
toegeworpen wordt? Of brood nou wel of geen goed voer is (houd het maar op het
laatste), eenden zijn er dol op en ze gedijen er prima op. Dat komt ook omdat ze in het
park ook volop ander voedsel kunnen vinden: verandering van spijs doet eten!
De fa. Staalbouw uit Lelystad heeft gezorgd voor een bijzondere uitbreiding van de
eendenfamilie. Zij schonk een eend van Cortenstaal (staal dat een bruin roestlaagje
krijgt) van ongeveer 115 lang en ruim 80 cm hoog. Omdat de eend in weer en wind
buiten staat én omdat het de kunstkenner van ons Bultparkcomité, Jeannette van
Loenhout, leuk leek, heeft de eend een soort feestmutsje op. Grappig, al is het even wennen. Op de rug van de eend
kunnen, om maar wat te noemen, meeuwen even uitrusten.
Cor Rinkema van de fa. Staalbouw: “Wij vonden het wel een leuk verzoek om zo’n grote eend te schenken aan het
Bultpark. Een eend hoort in het water en daar is rekening mee gehouden bij de fabricage: hij kan geplaatst worden op
twee houten palen die in het water komen te staan. Als hij staat ga ik zeker kijken!” De eend wordt in het water naast
de lange brug bij de dierenweide geplaatst.

Jubileumbomen
In het kader van 50 jaar Lelystad en andere 50-jaar-jubilea zijn er dit voorjaar tien jubileumbomen geplant. Eén boom
heeft het niet gehaald en zal, waarschijnlijk in het najaar na 15 november, als het plantseizoen weer begint, vervangen
worden. In november wordt deze jubileum plantactie herhaalt. De eerste aanmelding is alweer binnen.
Kijk ook op www.bultparklelystad.nl .

Plukweitjes
Bloemen hebben een grote aantrekkingskracht op grote en kleine mensen. Daarom zijn er dit voorjaar ook twee
plukweitjes ingezaaid met bloemen, de naam zegt het al, om van te plukken. Natuurlijk houd je het een beetje
bescheiden als je plukt, er zijn meer liefhebbers! En natuurlijk banjer je niet door al die bloeiende bloemen heen.

Brandnetels eten
Je leest het goed. De brandnetel is een lekkere en ook nog eens een nuttige plant.
Kijk voor de aardigheid eens op internet. Je vindt er allerlei recepten. Je kunt er
(lekkere) thee van zetten, soep van maken, brandnetel-kaastaart van bakken en nog
veel meer.
Hoe pluk je brandnetels? De meeste mensen kijken met enig wantrouwen naar
brandnetels omdat ze bulten, pijn en jeuk kunnen veroorzaken. Hoe komt dat? Op
de bladeren zitten buisjes met een soort mierenzuur. Raak je het blad aan dan breekt
zo’n buisje en er ontstaat een wondje in je huid waar wat mierenzuur in terechtkomt.
Door stevig met een plak vers gesneden ui, smal-/breedbladige weegbree en
hondsdraf over de prikplek te wrijven kun je de pijn en jeuk verminderen.
Wil je plukken zonder last: doe handschoenen aan. Heb je die niet, ‘trek’ dan twee plastic zakjes aan. Wanneer je de
plant van onder naar boven oogst heb je ook geen last omdat de buisjes alleen aan de bovenkant van het blad zitten.
Misschien moet je wat overwinnen om ze zo écht te plukken, probeer het maar eens.

Agenda
wanneer

starttijd

activiteit

zaterdag 13 mei

19.00

kruidenwandeling (verzamelen bij Ruiltuin)

woensdag 7 juni

10.00

zwerfafval opruimen (zomer)

vrijdag 1 september

20.30

vleermuizen spotten

woensdag 25 oktober

10.00

zwerfafval opruimen (najaar)
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